SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÕES DO 4º BIMESTRE/2018 – TURMA 91 EFII -

DISCIPLINA
PROFESSOR

ARTE
ELIZANGELA

CIÊNCIAS
FÍSICA
FELIPE

CIÊNCIAS
QUÍMICA
ELTON

DATA

INSTRUMENTO
AVALIATIVO

PESO

CONTEÚDOS
CRITÉRIOS

02/10 a AV1
05/10
TRABALHO

10,0

• Pesquisa dos temas do capítulo 04 do livro.
Definições em pequenos parágrafos. Início em
sala de aula e termino em casa. Manuscrito e
individual.

02/10 a AV2
09/11
TRABALHO
SEMINÁRIO

10,0

• Apresentação em grupo de 2 exemplos em vídeo
ou Power Point de um dos temas do capítulo 04
do livro. (Ordem de apresentação e temas
sorteados em sala).

19/11 a AV3
23/11
LIVRO

10,0

• Livro – Atividades do capítulo 04.

09/10

AV1
PROVA

10,0

• Ondas, Som, Luz e Calor.
• Capítulos 15 e 16 do Livro + Conteúdo do
Caderno.

21/11

AV2
PROVA

10,0

• Mudanças sociais em função do desenvolvimento
científico e tecnológico e
• A revolução dos micros e outras tecnologias.
• Material fornecido em Sala de Aula, ao Longo do
Bimestre.
• Capítulo 17 do Livro.

Durante AV3
o
LISTAS (5,0)
bimestre CADERNO (5,0)

10,0

• Conteúdo diário de Sala de Aula.

16/10

AV1
PROVA

10,0

•

Capítulo 8 – ácidos e bases (97 - 100).

23/11

AV2
PROVA

10,0

•
•

Capítulo 7 – Reações Químicas (86-90).
Capítulo 8 - Sais e óxidos (100 - 102).

10,0

•

Lista 1 de exercícios de Ácidos (2,0) (entrega
para dia 3/10) + Lista 2 de exercícios de Bases
(2,0) (entrega para dia 24/10) + Lista 3 de
exercícios de Sais (2,0) (entrega para dia 07/11)
+ Lista 4 de Exercícios de Óxidos e Reações
Inorgânicas (2,0) (21/11) + Tarefas (Final:
09/11).

L1-03/10 AV3
L2-24/10 LISTAS E
L3-07/11 TAREFAS
L4-21/11

EDUCAÇÃO
FÍSICA
(FEMININO)
Regiane

EDUCAÇÃO
FÍSICA
(MASCULINO)
MARCIO

05 a 09/ AV1
11
TRABALHO EM
GRUPO

10,0

• Avaliação Física: Cada grupo escolherá um
material da Ginástica, sendo eles: corda, bolas,
fitas e arcos, desenvolvendo uma coreografia e
apresentarão para a professora e alunas da turma.
A divisão será feita com grupos de 6 pessoas.

Durante AV2
o
PARTICIPAÇÃO
bimestre

10,0

• Aula Participativa: Desenvolvimento, interesse
pelas aulas e colaboração para um bom
andamento da aula.

05 a 09/ AV1
11
TRABALHO
MANUSCRITO

10,0

• Os Alunos deverão entregar um trabalho escrito
sobre a alimentação. Escrever sobre a importância
dos Carboidratos para nosso corpo.
• No mínimo 20 e máximo 25 linhas.

Durante AV2
o
PARTICIPAÇÃO
bimestre

10,0

• Aula
Participativa:
Constante
avaliação
diagnóstica sobre o conteúdo, Interesse,
desenvolvimento cognitivo, saber colocar em
prática o que foi abordado nas aulas e
colaboração para um bom andamento da aula.

22
26/10

AV1
PRODUÇÃO
TEXTUAL

10,0

• Baseando-se em uma aula dada previamente
pelo professor, cada aluno deve produzir um
texto aplicando os conceitos passados pelo
professor. Cabe ao aluno decidir o estilo que será
empregado neste texto (prosa, narrativa,
argumentação e etc.).

AV2
ASSIDUIDADE/
PARTICIPAÇÃO/
VISTOS

10,0

• O aluno deverá estar presente, com material em
mãos interagindo com o conteúdo explanado,
bem como realizar todas as atividades propostas
em dia que poderão ser no livro didático ou não.
Todas elas serão vistadas quando completas.

08/10

AV1
PROVA

10,0

• Capítulo 10 – Oceania (páginas 196 – 210).

22/11

AV2
PROVA

10,0

• Capítulo 11 – Regiões Polares (páginas 211 – 222).
• Religiões (páginas 170 – 175).

9130/10
9230/10
9301/11

AV1
AVALIAÇÃO
TABLETE

10,0

• Capítulo 12 – O Fim da Guerra Fria e o
reordenamento do mundo atual
• Capitulo 13 – Desafios do mundo globalizado.
• Será realizada com auxílio dos tabletes.

ENSINO RELIGIOSO
PASTOR JOÃO
HENRIQUE GARCIA
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RICKEN

23/11

GEOGRAFIA
WSM

HISTÓRIA
ADIVÂNIA

A

91/92 E
9305 a
09/11

AV2
TRABALHO
SEMINÁRIO

10,0

• Seminário do Capítulo 14 – Os Governos da
redemocratização no Brasil. (Páginas 276 a 289).
A Sala será dividida em 6 grupos onde cada aluno
ficará responsável por apresentar o conteúdo do
capítulo (Tancredo, Collor, Itamar Franco, FHC,
Lula e Dilma), sendo avaliado de forma individual.
Disponibilizarei momentos durantes as aulas para
a preparação dos grupos sobre orientação da
professora. Tempo de apresentação 8 a 10
minutos.
• Serão avaliados:
• O uso do tempo, foi adequado?
• Houve organização e planejamento da
apresentação?
• A postura foi adequada (gestos, movimentação,
olhar, voz)?
• Os recursos didáticos (imagens, textos, etc.) foram
usados de maneira correta?
• A apresentação foi clara e objetiva?
• O aluno demostrou conhecimento sobre o
assunto abordado?
• Faça uma boa pesquisa, utilize seu livro didático e
estarei sempre à disposição para ajudá-lo! Bom
Trabalho!

Durante AV3
o
ATIVIDADES DO
bimestre LIVRO E DO

10,0

• Tarefas para casa e em sala de aula. Relatórios de
pequenos documentários.

CADERNO.

LÍNGUA
ESTRANGEIRA
INGLÊS
MÔNICA

17/10

AV1
PROVA

10,0

• Módulo 7, caderno e vocabulário.

14/11

AV2
PROVA

10,0

• Módulo 8, vocabulário e caderno.

10,0

•
•
•
•
•
•

Durante AV3
o
ATIVIDADES
bimestre GERAIS

TESTE 1 -V=2,0
TESTE 2 – V=2,0
KAHOOT – V=1,0
MÚSICA – V=1,0
LISTGA ON LINE -V=2,0
EXERCÍCIO EM SALA-V=2,0

10,0

• Regência verbal, usos da língua (p. 247 e 248 livro), função do QUE.
• Estudar pelo caderno, livro e exercícios de revisão.

91 e 92- AV2
12/11
AVALIAÇÃO
TABLET

10,0

• Regência nominal, crase, figuras de linguagem
• Estudar pelo caderno, livro e exercícios de revisão.
• Será realizada no tablete, na aula da professora –
12/11 (2ª e 3ª aulas).

05 a
09/11

10,0

• Em grupo receberão duas figuras de linguagem
que será sorteado em sala, pesquisarão sobre ela
e apresentarão em sala. Precisarão trabalhar o
conceito da figura de linguagem, dar um exemplo
de cada com frases e mais um de cada (no
mínimo) com letras de música.
• Exercícios livro, caderno e listas no decorrer do
bimestre - sala e casa.

18/10

LÍNGUA
PORTUGUESA
IZABELLE

AV1
PROVA

AV3
TRABALHO
(5,0)

Durante
EXERCÍCIOS
o
bimestre (5,0)

24/10

AV1
RESUMO
DIRECIONADO

10,0

LITERATURA
CAMILE

07/11

AV2
AVALIAÇÃO NO
TABLET

10,0

• Avaliação individual no tablet, nas datas previstas
ao lado, com questões sobre todo o livro.

NA
ÚLTIMA
SEMANA
DE

AV1
TRABALHO

10,0

• Trabalho de Probabilidade em grupo, em sala Página 195 até 207.
• Será realizado na última semana de outubro, na
aula da professora.

AV2
PROVA

10,0

• Área volume página 176 até 191.

10,0

• Atividades sala e casa (5,0)
• Aprimora (5,0)
• Trabalho de probabilidade (10,0)

OUTUBRO

MATEMÁTICA
SOLANGE

• Leitura e atividades sobre o livro “Eles não usam
black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri.
• A cada aula serão trabalhados fragmentos do livro
para os alunos irem anotando os tópicos mais
importantes.
• Na data prevista ao lado, os alunos farão durante
a aula a AV1: um resumo contendo as anotações
de todas as aulas. Em casa, finalizarão o resumo,
colocando capa e a biografia do autor. Deverão
entregar na próxima aula em folha sulfite,
digitado.
• Livro disponível no site colégio, aba/Mais, Livros
Literatura.

19/11

Durante AV3
o
(10,0 +10,0) \ 2
bimestre TRABALHO

ATIVIDADES
SALA EM CASA

92:01/10 AV1
91:02/10 PRODUÇÃO

10,0

•
•
•
•
•

TEXTUAL 1
(CRÔNICA)

•
•
•
•
•

REDAÇÃO
CAMILE

92:05/11 AV2
91:06/11 PRODUÇÃO

10,0

Produção textual 1 - O aluno irá produzir um
texto/crônica com base nos critérios abaixo:
Critérios de Avaliação Individual:
Confecção do texto em sala de aula;
Seguir as orientações dadas em sala;
Vocabulário mais variado e expressivo sem
repetir desnecessariamente as palavras.
Uso de pronomes e outros recursos de coesão.
Pontuação adequadamente quando necessário.
Ortografia, acentuação, letras maiúsculas e
concordância.
Letra legível, respeitar o espaçamento das
margens.
Atendimento a proposta.

•

Obs: A superação da produção textual 1 será a
reescrita que o aluno fará após a correção da
professora. A reescrita ocorrerá na aula de
redação da semana de 15-18/10.

•

Produção textual 2 - O aluno irá produzir uma
dissertação com base nos critérios abaixo:

•
•
•
•

Critérios de Avaliação Individual:
Confecção do texto em sala de aula;
Seguir as orientações dadas em sala;
Seleção de um aspecto do assunto escolhido
para fazer uma crítica ou comentário.
Uso adequado da terceira pessoa.
Vocabulário mais variado e expressivo sem
repetir desnecessariamente as palavras.
Uso de pronomes e outros recursos de coesão.
Pontuação adequadamente quando necessário.
Ortografia, acentuação, letras maiúsculas e
concordância.
Letra legível, respeitar o espaçamento das
margens.
Atendimento a proposta.

TEXTUAL 2
(DISSERTAÇÃO
EM
TERCEIRA PESSOA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obs: A superação da produção textual 2 – Será
a reescrita do texto na apostila conectados.
A mesma será realizada em sala de aula, e
entregue na semana 26-29/11.

